
Smlouva 
o spolupořádání mezinárodního festivalu vojenských hudeb 

v letech 2016 - 2017

1. Česká republika – Ministerstvo obrany, organizační složka státu
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupená
náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky
generálporučíkem Ing. Josefem BEČVÁŘEM
Vítězné náměstí 5
160 01 Praha 6 – Dejvice
datová schránka: hjyaavk
(dále jen „organizátor“)

a 

2. město Kroměříž
Velké náměstí 115
767 01 Kroměříž 

zastoupené
Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou 
datová schránka: bg2bfur
(dále jen „město“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají podle § 1746 odst. 2 a násl. občanského zákoníku tuto Smlouvu o spolupořádání 
mezinárodního festivalu vojenských hudeb v letech 2016 – 2017.

I.
Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly za podmínek uvedených v této smlouvě na vzájemné 
spolupráci při přípravě, zabezpečení a provedení mezinárodního festivalu vojenských hudeb 
v Kroměříži v letech 2016 – 2017 (dále též jako „přehlídka“ nebo „festival“). Hlavním 
organizátorem je Armáda České republiky.

II. 
Práva a povinnosti organizátora

1. Organizátor se zavazuje uhradit náklady všech oficiálně pozvaných příslušníků 
zahraničních vojenských hudeb pro maximálně 200 (slovy dvě stě) osob s finančním 
limitem 250.000,00 Kč (slovy dvěstěpadesáttisíckorunčeských) včetně DPH spojené 
s ubytováním, a to z pátku na sobotu a ze soboty na neděli, a celodenním stravováním, 
počínaje večeří v pátek a konče obědem v neděli.

2. Nebude-li ubytování a stravování zajištěno ve vojenském zařízení, zabezpečí výběr 
ubytovacího zařízení organizátor na základě vypsaného výběrového řízení v souladu se 
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizátor je povinen zabezpečit distribuci oficiálních zvacích dopisů pro zahraniční 
vojenské hudby z úrovně náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, 



přičemž od každé pozvané zahraniční vojenské hudby se může zúčastnit maximálně 
50 osob.

4. Pokud použijí zahraniční vojenské hudby k dopravě do České republiky leteckou 
přepravu, zabezpečí organizátor jejich přepravu po území České republiky autobusy na 
trase Letiště Václava Havla Praha – Olomouc – Kroměříž a zpět.

5. Organizátor se zavazuje zabezpečit účast vybraných VIP hostů na akci, kteří budou 
reprezentovat Armádu České republiky.

6. Organizátor je povinen zajistit po celou dobu přehlídky vystoupení Ústřední hudby 
Armády České republiky a Vojenské hudby Olomouc, a to v souladu s programem 
(koncert na Velkém náměstí v Kroměříži v sobotu večer; v neděli hlavní programové 
odpoledne v Kroměříži včetně dopoledního nácviku). Zajistit podle možností 
vystoupení Vojenského uměleckého souboru Ondráš, po předchozím ujednání s ním.

7. Organizátor je povinen zabezpečit účast Čestné stráže AČR v rámci hlavního 
programového odpoledne v Kroměříži (tj. neděle) v rámci schváleného programu 
přehlídky obsahující jedno exhibiční vystoupení s puškou.

8. Organizátor je povinen jmenovat zástupce Armády České republiky do přípravného a 
programového výboru festivalu.

9. Organizátor je povinen podat hlášení na Ochranný svaz autorský.

10. V případě, že se nepodaří zajistit do 31. 5. kalendářního roku účast alespoň 2 (slovy 
dvou) zahraničních vojenských hudeb je povinen organizátor tuto skutečnost neprodleně 
oznámit městu a akci pro ten určitý rok zrušit.

11. Nedodržení závazků uvedených v čl. III. této smlouvy ze strany města může být 
důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany organizátora. V tom případě je město 
povinno uhradit organizátorovi prokázané náklady spojené s přípravou a realizací 
dohodnutých smluvních závazků.

III.
Práva a povinnosti města

1. Město se zavazuje zabezpečit důstojné prostředí pro vystoupení všech pozvaných 
vojenských hudeb v Kroměříži, jehož součástí bude ohlášení akce, postavení tribuny, 
smluvní zábor potřebných veřejných prostor, zajištění parkovacích ploch, povolení 
o zvláštním užívání komunikací a výjimek z místní úpravy silničního provozu, zajištění 
veřejných záchodků, dodání a instalace zábran, velkoplošná obrazovka.

2. Město na své náklady zabezpečí nealkoholické nápoje pro vystupující a malé 
občerstvení (káva, nealkoholické nápoje) pro VIP hosty na tribuně.

3. Město zabezpečí součinnost s Policií ČR a Městskou policií v Kroměříži.

4. Město se zavazuje zabezpečit propagaci přehlídky v městě Kroměříž (letáky, plakáty, 
programy, bulletin).

5. Město je povinno jmenovat svého zástupce do přípravného a programového výboru 
festivalu a na své náklady zajistit prostory pro zasedání výborů v Kroměříži.

6. Město se zavazuje zabezpečit účast VIP hostů z úrovně města Kroměříž v rámci 
hlavního programu.



7. Město se zavazuje ctít dobré jméno Armády České republiky a zamezit jakékoliv 
nedůstojné, znevažující či urážlivé prezentaci ozbrojených sil na veřejnosti v rámci 
schváleného programu festivalu.

8. Nedodržení závazků uvedených v čl. II. této smlouvy ze strany organizátora může být 
důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany města. V tom případě je organizátor 
povinen uhradit městu prokázané náklady spojené s přípravou a realizací dohodnutých 
smluvních závazků.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Po celou dobu festivalu je vstup na každé vystoupení bezplatný.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla 
uvedena a zveřejněna na webových stránkách města Kroměříže a příp. dále v Registru 
smluv na portálu veřejné správy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského 
zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv 
podmínek.

3. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 (slovy třech) výtiscích, jeden výtisk obdrží 
organizátor, dva výtisky město. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich skutečnou a 
svobodnou vůli. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což 
stvrzují svým podpisem. 

V Praze dne: 19. 11. 2015 

Za organizátora:                                                                           Za město:

…………………………….………………….. ………………….…………….
Náčelník Generálního štábu AČR Starosta
generálporučík Ing. Josef BEČVÁŘ Mgr. Jaroslav NĚMEC
v zastoupení
generálporučík Ing. Jiří BALOUN, Ph.D., MSc.




